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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Златомира Костова 

Адрес  Пловдив 

Телефон   

Факс   

E-mail  zlatomirabg@abv.bg 
 

Дата на раждане   

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  октомври 2001 г. -  

• Име и град на работодателя  ПУ «П. Хилендарски», Педагогически Факултет, Катедра «Педагогика и управление на 
образованието» 

• Вид на дейността на работа  Преподавател 

• Заемана длъжност  Гл. асистент 

   
   

 

• Дати (от-до)  Юни 2014 г. – 

 

• Име и град на работодателя  Институт за психично здраве и развитие, филиал Пловдив 

• Вид на дейността на работа  Консултиране, диагностика, психотерапия, обучения 

• Заемана длъжност  Регионален директор 

   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2013 

• Име на училище или университет  ПУ «П. Хилендарски», Педагогически Факултет, Катедра «Педагогика и управление на 
образованието» 

• Специалност  Психология 
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• Квалификация (ако има)  Доктор по психология 

   

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Английски] 

• Четене  [добро] 

• Писане  [добро] 

• Разговор  [добро] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с  Word, Excel, Internet 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 05.07.2014,  

Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия 

Консултантско ниво в когнитивно-поведенческа психотерапия 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Категория “C” 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   Костова Зл. , Фактори на резилианс при семейства с аутистично дете, сп. Клинична и 
консултативна психология, бр. , бр. 7, 2011г  

 Костова, Зл., Защитно поведение при разстройства от аутистичен спектър, в 
списание Клинична и Консултативна психология, бр3(17), 2013 

 Костова, Зл., Психологическо консултиране, глава 10 в учебник Въведение в 
психологията: За студенти в сферата на здравеопазването, под редакцията на 
Масалджиева, Р., ИК Миртани, Пловдив, 2014 

 Костова Зл. , Eмоционални процеси в двойката майка/дете с аутизъм , Научна 
конференция, ПУ, октомври, 2014г. 

 Костова Зл. , Стил на родителстване и поведенчески реакции при деца от аутистичен 
спектър, Международен симпозиум, ПУ, 2015 

 Костова, Зл., Когнитивни модели на функциониране и стратегии за справяне на 
майки, отглеждащи деца със специални нужди, в сб. Психология и общество. 
Международна конференция, УИ „П. Хилендарски“, 2015 

 Костова, Зл., Съдържателно и процесно ниво при терапия на родители на 
деца с емоционални и поведенчески разстройства, в списание Клинична и 
консултативна психология, бр.3 (25), 2015 

 Костова, Зл., Проективна идентификация като защита на Аза при майки, 
отглеждащи дете с разстройство в психичното развитие, в сб. Позитивно 
развитие. Сборник статии от конференция на ПФ „Образование, развитие, 
изкуство“, УИ „П. Хилендарски“, 2015 

 Kostova, Zl., Parenting styles and emotional wellbeing of children from autistic 
spectrum, in “Social Competences, Creativity and Wellbeing”, Plovdiv University 
Press, 2015 

 Емоционално фокусирана терапия и компетентност при семейства, 
отглеждащи деца с разстройства в психичното развитие, в сб. Иновации и 
компетентности в образованието, УИ „П. Хилендарски“, Пловдив 2016 

 
По-важни проекти: 
2010 година, Българско-Фламандски проект: "Ефективни социални грижи за по-
добър живот на интелектуално затруднени мъже в защитена среда ", съвместно с 
МПЦ "Св. Франциск" и Католическия университет в Льовен, Финансиран от 
Фондация „Помогнете на децата " - Белгия - член на екипа 
2011 година, Българско-Фламандски проект: «Ненасилствено овладяване на 
агресията при интелектуално затруднени деца, отглеждани в защитена среда», 
съвместно с Институт за детско психично здраве и развитие, София и МПЦ "Св. 
Франциск", Роосдаал, Белгия - супервизор 
2011 година, Сдружение „Паралелен свят", проект „ Терапевтично ателие за 
родители и деца", позиция в проекта -психолог - диагностика на семейно 
функциониране и организиране и провеждане на групи за самопомощ на родителите 
на деца с умствени затруднения. 
2012 година, Сдружение „Паралелен свят", проект „ Терапевтично ателие за 
родители и деца от областта", позиция в проекта -психолог - диагностика на 
семейно функциониране и организиране и провеждане на групи за самопомощ на 
родителите на деца с умствени затруднения. 
2011-2014, FIRST - Софтуерна програма за хора с аутизъм, улесняваща документи и 
текст, финансира от Седмата рамкова програма на Европейската общност (7РП, 
2007г.), по силата на споразумение N ° 287607. Позиция в проекта - член на екипа 
2013-2014 – „Приобщаващо образование“ Позиция в проекта - член на екипа  
2012-2014 - „Студентски практики“ – позиция – академичен наставник 
2012-2014 - „Е-обучение“ – позиция – организиране на ресурс 

2016 -2018 –‘’Wel-Come – we learn and communicate ensemble’ ’Funding Programme: Erasmus+ 

Action: Strategic Partnerships in School Education Agreement Number: 2016-1-CZ01-KA201-024036 
Член на Дружеството на психолозите в България 
Участие в редколегии на списания ”Клинична и консултативна психология” 
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